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„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról”

1. A megemlékezést a médiákon keresztül valamint lehet őség szerint az ifjúságot is elérő
tájékoztatásként kell megtartani, annak érdekében, hogy a jelenlegi és a következ ő nemzedék
megismerje a magyar középparaszti réteg szenvedését.
2. A megemlékezés napja minden év június 29-e Péter-Pál napja, amely régi hagyomány szerin t
a betakarítás kezdetének napja, a parasztság ünnepe volt.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Indoklás :

1948. augusztus 20-án Rákosi Mátyás kecskeméti beszédében meghirdette a,, kulák üldözés"
feladatát, mint a szocializmus építésnek fontos eszközét .
Ettő l kezdve indult meg módszeresen a magyar középparasztok üldözése, munkájuk lehetetlenn é
tétele. Kulák volt az akinek 25 hold vagy annál több szántója, vagy 5 hold vagy annál több
sző lője volt. Kulák listára kerültek a cséplőgép tulajdonosok valamint a legkisebb malmot
üzemeltetők is .
Elindult a „padlás lesöprésként” emlegetett évek sora . A beszolgáltatás olyan az adón tuli terhet
jelentett, ami anyagilag teljesen ellehetetlenítette a középparaszti réteget . Sokukat lakásukbó l
kiköltöztették melléképületekbe, a lakást pedig elfoglalták a helyi pártfunkcionáriusok .
Gyermekeiket már középiskolába nehezen, vagy egyáltalán nem vették fel, legfeljebb
lakóhelyüktő l távoli iskolába . Felsőoktatási intézetbe még a legjobb tanulók sem kerülhettek.
Ennek következménye lett, hogy magyar községekb ől, falvakból nagykorúvá lett gyermekeik
elköltöztek, valahol munkásként elhelyezkedve esetleg több év kihagyása után már mint munká s
származású ként kerülhettek egyetemre, fő iskolába. A megbélyegzés mindennapos volt. Nem
kellett ugyan ruhájukra megkülönböztető jelt varrni, de minden igazolványba ott volt a nagy K
betű , gyermekeik neve mellett az osztálynaplóban is ott volt a K-betű .

Akkor amikor ma azon kesergünk, hogy kiüresednek, elnéptelenednek a falvak, annak kezdet e
valóban az egyke volt, de a teljessé válása, abban az elvándorlásban, amit a kuláküldözés ,
majd az azt követő erőszakos kollektivizálás jelentett . Ebben a gondolat körben ki kell mondani ,
hogy annak a középparaszti rétegnek amelyet a kuláktörvény, és üldözés tönkretett, köszönhet ő a
nagy mezővárosaink, az erős községeink, falvaink 19 századi kialakulása. A jobbágyfölszabadulás
után alakult ki a földjét magáénak tudó, szerető , majd szakszerűen gondozó, kert és
gyümölcskultúrát teremtő , és a magyar nép mindennapi kenyerét biztosító magyar gazdaréteg .

Legyen egy nap, amikor fejet hajtunk emlékük el őtt, és a figyelmet ráirányítjuk arra, hogy a 2 1
században is, hazánk felemelkedésének egyik záloga, oszlopa lehet ennek a gazdarétegne k
megerősítése, megbecsülésük és segítésük .

Ez a nap lehet a régi paraszt-gazda ünnep a Péter- ál napja, június 29.

Varga László KD
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